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KUULUTUS

Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja
ympäristöselostuksen valmistelu

1 Asia ja sen tausta
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut
vuonna 2011 tekemänsä arvion vesistöjen vedenpinnan noususta aiheutuvista tulvaris-
keistä Keski-Suomen alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus esittää muutosta
vuonna 2011 nimettyihin merkittäviin tulvariskialueisiin siten, että Jyväskylä ei olisi enää
jatkossa merkittävä tulvariskialue, vaan muu tulvariskialue. Näin Keski-Suomen maa-
kunnan alueella ei olisi enää lainkaan merkittäviä tulvariskialueita. Arviot tulvariskeistä
ovat tarkentuneet tulvariskien hallintasuunnitelman sekä tätä myöhemmin tarkistettujen
paikkatietojen mukaan.

ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittä-
vät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittä-
ville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset
suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus
koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä eli
sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on
kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen
valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu pe-
rustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-
laki 200/2005).

2  Nähtävillä olevat asiakirjat
Keski-Suomea koskeva ehdotus tulvariskialueiksi sekä asiakirja "Tulvariskien hallinta-
suunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuule-
minen" ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Keski-Suomen kunnissa (liite 1).

Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi seuraavat tausta-asiakirjat ovat nähtävänä osoit-
teessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja ELY-keskuksessa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväs-
kylä):
- Vesistöalueille vuonna 2011 laaditut tulvariskien alustavien arviointien raportit
- Vesistöalueille vuonna 2015 laaditut tulvariskien hallintasuunnitelmat

Luettelo vesistöalueista kunnittain on liitteessä 2.

3  Mielipiteiden esittäminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämi-
sestä sekä tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisesta ja siihen liittyvän ympäris-
töselostuksen valmistelusta lausuntopalvelu.fi -sivun kautta, kirjallisesti tai sähköisesti
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Keski-Suomen ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Keski-Suomen
ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä. Sähköpostiosoite on kirjaamo.keski-suomi@ely-
keskus.fi.

Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

- Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille
vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia?

- Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointi-
tekijöistä?

- Mitä näkökulmia tulisi ottaa tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa? Mitkä
asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?

4  Lisätiedot
Lisätietoja antavat

vesitalousasiantuntija Timo Sokka,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,
p. 0295 024 816 ja

vesitalousasiantuntija Lauri Kaisto,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,
p. 0295 024 752

Jyväskylässä 9.huhtikuuta 2018
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Liitteet 1 Luettelo kuntien toimipaikoista, joissa kuulutus ja ehdotukset ovat nähtävinä
2 Luettelo vesistöalueista kunnittain



Liite 1. Luettelo paikoista, missä kuulutus ja siihen liittyvä ehdotus tulvariskialueista on nähtävillä

Kunta Nähtävilläolopaikka

Hankasalmi Kunnanvirasto, Keskustie 41
Joutsa Kunnanvirasto, Länsitie 5
Jyväskylä Rakentajatalon palvelupiste Hannikainen,

Hannikaisenkatu 17
Jämsä Hallintopalvelut, Keskuskatu 8
Kannokoski Kunnanvirasto, Järvitie 1
Karstula Kunnanvirasto, Virastotie 4
Keuruu Kunnanvirasto, Multiantie 5
Kinnula Kunnanvirasto, Keskustie 45
Kivijärvi Kunnanvirasto, Virastotie 5
Konnevesi Kunnanvirasto, Kauppatie 25
Kuhmoinen Kunnanvirasto, Toritie 34 A
Kyyjärvi Kunnanvirasto, Honkalehdontie 8
Laukaa Kunnanvirasto, Laukaantie 14
Luhanka Kunnanvirasto, Hakulintie 2
Multia Kunnanvirasto, Multiantie 3
Muurame Kunnanvirasto, Virastotie 8
Petäjävesi Kunnanvirasto, Suutarintie 4
Pihtipudas Kunnanvirasto, Keskustie 9
Saarijärvi Kunnanvirasto, Sivulantie 11
Toivakka Kunnanvirasto, Toivakantie 49
Uurainen Kunnanvirasto, Virastotie 4
Viitasaari Kunnanvirasto, Keskitie 10
Äänekoski Kunnanvirasto, Hallintokatu  4
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